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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-08-25 kl. 09:00-13:45

Plats

SBK Rum 4033, Stadshuset

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)
Shler Murad Bradostin (S) ersätter Yvonne Olsson (S)
Mats Billberg Johansson (V) ersätter Susanna Lundberg (V)
Lars Hallberg (SD) ersätter Anders Pripp (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Gustav Svanborg Edén (personalföreträdare, Vision)
Caroline Franzén (personalföreträdare, SACO)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-09-01

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Philip Lee
Ordförande

...........................................

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Protokollet omfattar

§299
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§

299

Nämndinitiativ från Moderaterna angående orosmoment i Västra
Hamnen

TN-2020-2529
Sammanfattning

Håkan Fäldt (M) väcker vid innevarande sammanträde initiativ angående orosmoment i
Västra Hamnen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att överlämna ärendet till Tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att överlämna
ärendet till Tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Stefana Hoti (MP) yrkar, med instämmande av Mats Billberg Johansson (V), att Tekniska
nämnden ska besluta att avslå initiativet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
Reservationer
Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 299a.
Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ från Moderaterna angående orosmoment i Västra Hamnen

bilaga § 299a
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Reservation
Tekniska nämnden, 2020-08-25
Nämndsinitiativ från Moderaterna angående orosmoment i Västra Hamnen
Diarienr: ej tillgängligt
Tekniska nämnden och fastighets- och gatukontoret har under en längre period både
fört dialog med dom boende i Västra Hamnen samt infört en hel del åtgärder. Området
Bo01 har på dom boendes initiativ omvandlats till bilfritt kvarter, extra
parkeringsvakter har anlitats för miljontalskronor förra sommaren, blomkrukor,
farthinder och cykelställ placerats och på vissa ställen permanentats.
Miljöpartiet vill att en trygg trafiksituation ska vara en självklarhet i hela Malmö. Det är
bland annat därför vi förespråkar superkvarter, det vill säga bilfria bostadsområden,
miljözoner, cykelgator, sommargågator mm. Som politiker så har vi ett ansvar att
betrakta hela stadens behov, inte bara dom områden där potentiella väljare finns.
Något som Moderaterna verkar ha glömt. Med tanke på dom omfattande fysiska
åtgärderna och insatserna som tekniska nämnden har gjort i området men att viss
problematik fortfarande kvarstår, kan vi konstatera att situationen inte enbart kan
lösas med ändringar i det fysiska rummet.
Att då lägga ytterligare resurser på infrastruktur som polisen inte ens har efterfrågat
eller bedömt som nödvändigt är skatteslöseri. Att dessutom föreslå att inskränka gångoch cykeltrafik är helt orimlig och skapar bara nya problem. Med anledning av detta
yrkade vi på att nämndsinitiativet inte ska lämnas vidare för beredning.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
_____________________________
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

